
                                                                                             Pionki, dnia …………………........ 

 

……………………………......... 
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy) 

  

…………………………….......       Wójt Gminy Pionki   

  (adres zamieszkania lub siedziby)                            ul. Zwycięstwa 6A 

                                                                                                            26 – 670 Pionki 
…………………………….......      

                  

 

WNIOSEK 

 

o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

 

I. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 

 

Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

      Osoba fizyczna                  Osoba prawna 
 

Adres zamieszkania/siedziby wnioskodawcy……………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż wyżej wymieniony) ……………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………….. 

 

II. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 

 

Niniejszy wniosek dotyczy zawarcia umowy: 

a) o zaopatrzenie w wodę       □ 

b) odprowadzenie ścieków     □ 

do nieruchomości położonej w  ............…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że wskazana powyżej nieruchomość: 

 

  1.          podłączona jest do sieci wodociągowej                       posiada własne ujęcie wody 

 

  2.          podłączona jest do sieci kanalizacyjnej                wprowadza ścieki do 

                                                                                                       zbiornika bezodpływowego 

                                                                                      lub przydomowej 

                                                                                            oczyszczalni ścieków 

  

  

  



 

III. OŚWIADCZENIE O TYTULE PRAWNYM/KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI O 

NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM 

 

Oświadczam, że korzystam z nieruchomości jako: 

❏ właściciel 

❏ użytkownik i najemca 

❏ dzierżawca 

❏ posiadacz samoistny 

 

 

IV. OŚWIADCZENIE O CELACH DLA JAKICH WODA BĘDZIE POBIERANA 

 

Oświadczam, że woda zużyta będzie na cele:             

❏   zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

❏   socjalno-bytowe 

❏   na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład lub bezpośredni kontakt z                

produktami żywnościowymi lub farmaceutycznymi 

❏  na potrzeby produkcji innej lub inne cele (jakie?)   ……………………..................... 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

V. OŚWIADCZENIE JAKIEGO RODZAJU ŚCIEKI BĘDĄ ODPROWADZANE 

 

Oświadczam, że ścieki odprowadzane będą: 

❏  bytowe 

❏  przemysłowe 

❏  komunalne 

 

 

 

 

 

 

 

……………………… , dnia ……………… r. 
         miejscowość                             data 

 

                                                                                                 

………………………………... 
                podpis wnioskodawcy 

 

        

 

------------------------------------------------ 
znakiem X zaznaczyć odpowiedni  kwadrat            

 



Informacja  o przetwarzaniu  danych  osobowych  Odbiorców  usług będących  

osobami fizycznymi.                  

 

1.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  

RODO) informujemy, iż: 

1.  Administratorem  danych osobowych Odbiorcy usług jest:  Gmina  Pionki,  ul. 

Zwycięstwa   6a , 26-670 Pionki , tel. 486121 514 

2.  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować 

się poprzez e-mail: iod@gmina-pionki.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych . 

3.  Dane osobowe  Odbiorcy usług przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji Umowy. 

4.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres zawarcia na jaki została  zawarta  

Umowa  a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i 

po tym czasie nie  krócej jednak niż przez okres 6 lat od zakończenia roku 

kalendarzowego w którym upływa  termin zakończenia umowy.  Okres ten może być 

przedłużony  o czas trwania postępowań sądowych .   Ze względu na inne, szczególne 

przepisy prawa okres ten może ulec dalszemu  wydłużeniu. 

5.  Dane osobowe Odbiorcy usług mogą zostać przekazane: - dostawcom systemów IT, z 

którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności 

działania systemu IT; - podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską 

w celu dostarczenia korespondencji; - upoważnionym z mocy prawa podmiotom na 

udokumentowany wniosek. 

6.  Odbiorca usług posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. 

7.  Odbiorca usług ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych Odbiorcy usług 

dotyczących narusza przepisy RODO; 

8.  Podanie przez Odbiorcę usług danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, oraz 

adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, tym niemniej jest 

również   warunkiem zawarcia umowy. 

 

 

 

 

 

 

……………………… , dnia ……………… r. 
         miejscowość                                 data 

         

 

 

                                                                                     …………………………………... 
                                                                                                                        podpis wnioskodawcy 

 

mailto:iod@gmina-pionki.pl

